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Abstract. The effectiveness of the new humic nature feed additive – «Animal Forte», has 
been established, depending on its amount on the metabolism of laboratory rats. We used sexually 
mature male white rats of 2 months age, from which five experimental groups were formed and 
one intact, with eight animals each. The experiment lasted four weeks, during which the animals 
of the experimental groups received daily in addition to the main feed 5, 10, 20, 30 and 50 mg of 
feed additive with its active substance per 1 kg of animal’s weight. Morpho-functional indicators 
(hemoglobin content, hematocrit, red blood cells, platelets, and leukocytes) were determined in EDTA 
stabilized blood. To define the effectiveness of a new humic nature food supplement, the content of 
total protein, albumin and globulins, uric acid, urea, creatinine, glucose, and the activity of aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) were measured in blood serum. Red blood 
cell coefficients were determined by a calculation method: mean erythrocyte volume (MCV); mean 
erythrocyte hemoglobin content (MCH); mean hemoglobin concentration in erythrocyte (MCHC). 
A feed supplement at a dose of 10 mg/kg had a greater effect on hematopoietic function, especially 
on the erythropoiesis processes, namely, the hemoglobin content, the number of RBC, the RBC 
index – MCV, MCH were increased. Due to this, respiration and oxidation-reduction processes 
in animal tissue were improved. Usage of a biologically active humic nature substance at a dose
of 5 mg/kg of animals weight to a greater extent compared with other options improved the function 
of liver hepatocytes, increasing its protein-synthesizing property, due to this effect, the total protein 
and albumin content in the serum of experimental animals were increased. Under the influence of 
the feed additive on metabolic processes, including the membrane’s permeability, in the blood of rats 
of experimental groups, the level of glucose was decreasing. The positive effect of Animal Forte on 
the kidneys filtration and excretory properties was also noted, due to which the content of urea and 
creatinine in the blood of rats was decreased. It has been established that already with a minimal 
dose of 5 mg/kg of body weight, the feed additive had an effect on animals’ metabolic processes.

Keywords: «Animal Forte»; laboratory rats; morphofunctional blood parameters; biochemical 
blood parameters.

Вплив нової кормової добавки гумінової природи на процеси метаболізму
в лабораторних щурів залежно від дози
Л. М. Степченко, М. І. Гаращук, Т. Л. Спіцина, Т. С. Платонова, Д. О. Смирнов
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна

Анотація. Встановлено ефективність нової кормової добавки гумінової природи «Animal Forte» залежно від кількості на проце-
си метаболізму у лабораторних щурів. Зі статевозрілих самців білих щурів двомісячного віку сформовано п’ять дослідних груп та 
одна інтактна, по вісім тварин у кожній. Дослід тривав чотири тижні, протягом якого тварини дослідних груп щоденно отримували 
додатково до основного корму 5, 10, 20, 30 та 50 мг кормової добавки за діючою речовиною на 1 кг їх маси. Морфофункціональні 
показники (вміст гемоглобіну, показник гематокриту, загальна кількість еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів) визначали у стабі-
лізованій ЕДТА крові. Для визначення  ефективності нової кормової добавки гумінової природи в сироватці крові визначали вміст 
загального білка, альбумінів і глобулінів, сечової кислоти, сечовини, креатиніну, глюкози та активність аспартатамінотрансферази 
(АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ). Розрахунковим методом визначено еритроцитарні коефіціенти: середній об’єм еритроцита 
(МСV); середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH); середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC). Кормова добавка 
в кількості 10 мг/кг більшою мірою впливає на кровотворну функцію, особливо процеси еритропоезу, а саме підвищується вміст 
гемоглобіну, кількість еритроцитів, еритроцитарний індекс МСV, середній уміст гемоглобіну в еритроциті. За рахунок цього у тварин 
покліпшується тканинне дихання, окисно-відновні процеси. Застосування біологічно активної речовини гумінової природи в кілько-
сті від 5 мг/кг живої ваги тварин більшою мірою, порівняно з іншими варіантами, поліпшує роботу гепатоцитів печінки, підвищуючи 
білоксинтезувальні властивості органа, за рахунок цього впливу збільшується вміст загального білка крові у дослідних тварин та вміст 
альбумінів. За впливу кормової добавки на метаболічні процеси, в тому числі на проникність мембран, у крові щурів дослідних груп 
знижується рівень глюкози. Відмічено також позитивний вплив «Animal Forte» на фільтраційну та екскреторну властивість нирок, за 
рахунок чого у крові щурів знижується вміст сечовини та креатиніну. Встановлено, що вже з мінімальної дози в 5 мг/кг живої маси 
кормова добавка впливає на процеси метаболізму в організмі тварин.
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Вступ

Як відомо, в організмі тварин обмін речовин являє собою 
основу усіх фізіологічних процесів, корегуючи ці процеси, 
окремими функціями організму, можна спрямовувати в бажа-
ному напрямку метаболічні реакції, продуктивні якості тварин, 
впливаючи на їх ріст і розвиток, за рахунок біологічно актив-
них речовин штучного та природного походження.

Вирішуючи цю проблему, важливо знайти речовини при-
родного походження, не токсичні для тварин та споживача, з 
мінімальною собівартістю та високою активністю. Всім цим 
вимогам відповідають біологічно активні речовини гумінової 
природи, які отримують з екологічно безпечного торфу.  

Гумінові речовини – найбільш поширені органічні сполуки 
в природі, це специфічна група високомолекулярних сполук, 
які утворюються в торфах та сапропелях у процесі розкладання 
відмерлих рослинних та тваринних тканин. Вони характеризу-
ються стимулювальною та адаптогенною дією на клітинному 
та субклітинному рівні (Stepchenko & Skorik, 2006; Chorna et al., 
2010; Poluyanova, 2017) за рахунок здатності утворення хелат-
них комплексів поліпшують засвоєння корму та обмін речовин, 
посилюють ростові процеси (Griban, 2010; Stepchenko, 2010a; 
Garashchuk, 2012; Gunchak et al., 2017; Kushch et al., 2017).  

Установлено, що гумінові речовини стимулюють захисні 
механізми в організмі тварин. Так, за дії біологічно активних 
речовин гумінової природи в організмі тварин підвищується 
лізоцимна і бактерицидна здатність та нейтрофільна актив-
ність крові. Застосування гумату натрію показало, що за його 
дії підвищується активність імунокомпетентних клітин, пози-
тивно впливаючи на механізми специфічної і неспецифічної 
резистентності (Stepchenko et al., 2012; Yefimov & Rakytianskyi, 
2015). 

Біологічно активні добавки гумінової природи чинять вира-
жений позитивний вплив на стан та функціональну активність 
мітохондрій печінки за рахунок підвищення антиоксидантного 
захисту клітин шляхом посилення адаптаційних процесів, що 
супроводжуються збільшенням активності каталази, аспарта-
тамінотрансферази, кількості цитохрому С (Dyomshina et al., 
2017). Установлено, що кормова добавка «Гумілід» володіє 
вираженою антиоксидантною дією шляхом зв’язування віль-
них радикалів, що утворюються у клітинних мембранах при 
перекисному окисненні ліпідів (Dubishchev & Menshih, 2010; 
Gordіеnko et al., 2012; Paronіk et al., 2015). Крім того, кормові 
добавки гумінової природи Гумат натрію та Оксигумат, які 
застосовували в комплексній терапії для лікування тварин, 
скорочували тривалість захворювання, запобігали загибелі 
тварин, істотно впливали на загальний стан організму хворих 
та відновлювання їх після хвороби (Griban & Masyuk, 1998; 
Garashchuk, 2010)

Мета роботи – встановити ефективність нової кормової до-
бавки гумінової природи  «Animal Forte» залежно від кількості 
на процеси метаболізму  у лабораторних щурів.

Матеріал і методи дослідження

Дослід проводили в умовах віварію Дніпровського держав-
ного аграрно-економічного університету та кафедри фізіології 
та біохімії сільськогосподарських тварин. Для цього використо-
вували статевозрілих самців білих щурів двомісячного віку, які 
містились у стандартних клітках та отримували повноцінний 
раціон. Для проведення дослідження було сформовано шість 
груп тварин (одна – контрольна, п’ять – дослідних по вісім осо-
бин у кожній групі).

Дослід тривав чотири тижні, протягом яких тварини до-
слідної групи щоденно отримували додатково до основного 
раціону кормову добавку «Animal Forte» в кількості: 1-ша гру-
па – 5, 2-га – 10, 3-тя – 20, 4-та – 30, 5-та – 50 мг кормової 

добавки діючої речовини на 1 кг маси тварини. Добавку вво-
дили per os за допомогою спеціального катетера з дозатором. 
Тваринам контрольної групи таким же чином аналогічно вво-
дили воду в відповідній кількості. На початку досліду та після 
закінчення згодовування у тварин відібрали кров із хвостової 
вени. Морфофункціональні показники визначали у стабілізо-
ваній ЕДТА крові: вміст гемоглобіну, показник гематокриту, 
кількість еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів. У сироватці 
крові вміст загального білка, альбумінів, глобулінів, кількість 
сечової кислоти, сечовини, креатиніну, глюкози, активність 
аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази 
(АЛТ) визначали за допомогою автоматичного гематологіч-
ного аналізатора для ветеринарії РСЕ 90 Vet (виробник «High 
Technology», США), на базі Науково-дослідного центру біо-
безпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового 
комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету. Крім того були визначені  розрахунковим мето-
дом еритроцитарні коефіціенти: середній об’єм еритроцита – 
МСV; середній вміст гемоглобіну в еритроциті – MCH; середня 
концентрація гемоглобіну в еритроциті – MCHC.  Відсоткове 
співвідношення різних форм лейкоцитів визначали в мазках 
крові, забарвлених за Паппенгеймом, із використанням світ-
лового мікроскопа Olympus CH 20. Зважували тварин вагами 
«Professional digital table top scale» (3 000 г × 0,1 г, виробник 
Китай). 

Усі маніпуляції зі щурами в експериментальних і наукових 
цілях проводили відповідно до Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин (Страсбург, 1986 р).

Статистичну обробку отриманих даних проводили за t- кри-
терієм Стьюдента з використанням програми «Microsoft Excel 
10.0», результати вважали вірогідними за Р ≤ 0,05.

Результати 

Протягом періоду досліджень у щурів дослідних груп та ін-
тактних не спостерігалось відхилень у поведінці, тварини були 
здорові і мали добрий апетит.

Відомо, що за морфофункціональними показниками крові 
можна оцінити вплив на метаболічні процеси організму ла-
бораторних щурів нової кормової добавки, яку застосовано в 
різній кількості.

На зміни стану еритрону в крові щурів вказують показники 
вмісту гемоглобіну, показник гематокриту та кількості еритро-
цитів за впливу досліджуваного фактора.

У щурів другої дослідної групи, яким задавали добавку в 
кількості 10 мг/кг, було відмічене вірогідне збільшення вмісту 
гемоглобіну на 15,6% (Р < 0,001) відносно вмісту у тварин кон-
трольної групи. Також можна зазначити, що в крові цієї гру-
пи підвищилась кількість еритроцитів у середньому на 20%
(Р < 0,05) порівняно з показниками контрольної групи. У тва-
рин інших дослідних груп ці показники мали лише невірогідну 
тенденцію до збільшення (Табл.1 ).  

Показник гематокриту, який відображає відсоткове співвід-
ношення об’єму формених елементів та загального об’єму 
крові, мав тенденцію до збільшення у тварин усіх дослідних 
груп, але вірогідні зміни були у щурів другої дослідної групи на 
21% (Р < 0,001), а у тварин четвертої, яким додатково додавали 
«Animal Forte» в кількості 30 мг/кг, цей показник був вищий на 
12,8% (Р < 0,05) порівняно з показниками крові контрольних 
щурів.

У межах фізіологічної норми відмічено зниження кількості 
лейкоцитів у крові щурів першої групи, яким згодовували до-
бавку в кількості 5 мг/кг на 32% (Р < 0,01), а в крові тварин 
третьої дослідної групи, які споживали добавку в кількості 20 
мг/кг, вміст лейкоцитів був нижчий на 19,3% (Р < 0,01) відносно 
показника крові щурів контрольної групи.

Згодовування кормової добавки «Animal Forte» в кількості 
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Таблиця 1. Морфофункціональні показники крові щурів (М ± m, n = 8)

Показники
Групи тварин

контроль 1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та
Гемоглобін, г/л 109,9 ± 2,12 114,0 ± 1,82 127,2 ± 2,52*** 116,0 ± 3,11 116,8 ± 3,26 114,2 ± 2,65
Еритроцити, 1012/л     6,6 ± 0,05     6,8 ± 0,10     7,9 ± 0,15*     7,0 ± 0,09     6,9 ± 0,09     6,8 ± 0,12
Гематокрит, %   34,5 ± 1,13   37,2 ± 1,30   41,9 ± 1,12***   37,9 ± 1,20   39,0 ± 1,13*   37,2 ± 0 ,87
Лейкоцити,109/л   10,7 ± 0,40     7,3 ± 0,84**     9,9 ± 0,47     8,7 ± 0,42**   10,8 ± 0,36   10,5 ± 0,55
Тромбоцити, 109/л 327,0 ± 7,37 284,7 ± 5,60 344,7 ± 9,94 301,0 ± 8,31 369,3 ± 9,33 490,6 ± 18,2*
Примітка: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01,*** – Р < 0,001, порівняно з контролем.

50 мг/кг викликало підвищення кількості тромбоцитів крові 
тварин п’ятої експериментальної групи на 33% (Р < 0,05) 
порівняно з кількістю в крові інтактних щурів, але цей показ-
ник перебував у межах фізіологічної норми.

Показник МСV характеризує середній об’єм еритроцитів 
і залежить від загальної кількості еритроцитів та їх форми. 
Аналізуючи отримані результати, можна констатувати, що не-
гативного впливу застосованої кормової добавки на стан ери-
троцитів у цьому випадку не поміченою.

 Порівнюючи показник середнього об’єму еритроцитів у 
крові щурів дослідних груп із показником крові контрольних 
щурів, відмітили, що у всіх п’яти групах тварин, яким додавали 
до раціону «Animal Forte» в різних кількостях, показник МСV 
був вищий, ніж у контролі (Рис. 1). Вірогідне збільшення цього 
показника відмічене у щурів другої та четвертої груп на 28%
(Р < 0,01) та 12,3% (Р < 0,05) відповідно в межах значень фізіо-
логічної норми, а в решти спостерігалась лише невірогідна 
тенденція до збільшення. Це можна пояснити тим, що саме 
оптимальна кількість біологічно активної добавки впливає на 
адаптивні механізми шляхом перебудови процесів еритропоезу.

Показник середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті 
(МСН) в крові щурів другої дослідної групи достовірно збіль-
шувався на 9,8% (Р < 0,05) відносно показника МСН у крові 
тварин контрольної групи (Рис. 2). Отримані результати ще раз 
підтверджують позитивний вплив кормової добавки саме у разі 
застосування в кількості 10 мг/кг на насиченість еритроцитів 
гемоглобіном, що може поліпшувати функціональні здатності 
еритроцитів. Показник середньої концентрації гемоглобіну в 
еритроциті (МСНС) у всіх лабораторних щурів за впливу різ-
них кількостей кормової добавки «Animal Forte» був у межах 
референтних значень. 

Аналіз біохімічних показників крові показав, що засто-
сування кормової добавки «Animal Forte» в кількості від 5 до
50 мг/кг має різний вплив на окремі ланки метаболічних про-
цесів (Табл. 2).

Рис. 1. Еритроцитарний індекс МСV (середній об’єм еритроцита) в лабораторних щурів за впливу різної кількості кормової 
добавки «Animal Forte» (М ± m, n=8); * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01

Важливими параметрами гомеостазу цілісного організму 
постають показники протеїнового обміну, один із головних – 
це кількість загального протеїну. Рівень загального білка в си-
роватці крові характеризує забезпеченість організму пластич-
ними та поживними речовинами. Наші дослідження показали, 
що на тлі застосування кормової добавки вміст загального білка 
у крові щурів вірогідно збільшується у тварин першої та дру-
гої дослідних груп у середньому на 15% (Р < 0,05) відносно 
показників у тварин контрольної групи. У крові дослідних 
тварин, які отримували кормову добавку в кількості 5 мг/кг
і 10 мг/кг маси тіла, збільшився також вміст альбумінів на 8% 
(Р < 0,05) та 12% (Р < 0,05) відповідно порівняно з цим показ-
ником у тварин контрольної групи, що свідчить про поліпшен-
ня біосинтетичної функції печінки за дії «Animal Forte». При 
цьому вміст загального протеїну та альбуміну у крові тварин 
інших дослідних груп мав лише тенденцію до збільшення.

Одночасно у крові тварин усіх піддослідних груп змен-
шується вміст сечовини та креатиніну, що може свідчити про 
позитивний вплив «Animal Forte» на фільтраційну  та екскре-
торну властивість нирок. У тварин четвертої та п’ятої груп 
рівень сечовини вірогідно зменшився на 11% (Р < 0,05) та 
14% (Р < 0,05) відповідно. Рівень креатиніну мав тенденцію 
до зниження в крові усіх груп дослідних тварин, але вірогідно 
він знизився в крові щурів четвертої дослідної групи на 32%
(Р < 0,01) порівняно з показниками крові тварин інтактної гру-
пи.  

Активність ензимів плазми крові – це важливий показник 
функціонального стану життєво важливих органів та обміну 
речовин в організмі. АЛТ забезпечує переамінування в реак-
ціях з участю аланіну, а АСТ каталізує зворотне перенесення 
аміногрупи з аспарагінової кислоти на кетоглутарову. За дани-
ми наших досліджень, показники активності ферментів АСТ та 
АЛТ перебували в межах фізіологічної норми; це свідчить, що 
кормова добавка не впливає негативно на проникність мембран 
гепатоцитів та кардіоміоцитів для цих ензимів.
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Рис. 2. Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) у лабораторних щурів за впливу різної кількості кормової добавки 
«Animal Forte» (М ± m, n = 8); * – Р < 0,05

Важливий показник інтенсивності обміну речовин в ор-
ганізмі тварин – рівень глюкози крові, оскільки глюкоза – це 
основне джерело енергетичних процесів метаболізму. В наших 
дослідженнях відмічено, що в крові щурів усіх дослідних груп 
спостерігається зниження рівня глюкози. Вірогідно він знизив-
ся на 6% (Р < 0,05) у крові тварин першої дослідної групи, а у 
щурів другої – на 7% (Р < 0,05) відносно рівня її в крові тварин 
контрольної групи.

Обговорення

Виробництво кормових добавок – практичний результат 
наукових висновків Л. А. Христевої та її учнів про розчинні 
гумінові кислоти як фізіологічно активні речовини, що безпо-
середньо впливають на метаболізм, активізацію фізіологічних 
процесів, збільшення надходження поживних речовин із корму.

За даними низки авторів, застосовані біологічно активні 
речовини гумінової природи як кормові добавки в оптималь-
ній дозі дозволяють підвищити ефективність використання 
корму. Доведено імуномодулювальний, гепатопротекторний, 
адаптогенний, а також поліпшувальний функціональний стан 
організму ефекти їх дії (Mihajlenko et al., 2016; Gunchak et al., 
2017). У своїх дослідженнях S. A. Visser (1972) показав власти-
вості гумінових речовин проходити крізь мембрани клітин усіх 
органів і виконувати роль переносників поживних речовин до 
клітин (Komisarov, 2008; Stepchenko, 2010b). В організмі вони 
діють поліфункціонально. 

Як відомо, морфофункціональні та біохімічні дослідження 
крові дозволяють розкрити адаптивні можливості організму 
тварин, а також проконтролювати стан їх здоров’я.

Важливі показники, за якими можна характеризувати ефек-

тивність застосування добавки на розвиток організму, – це по-
казники гемопоезу. Аналіз отриманих результатів свідчить, що 
додавання кормової домішки «Animal Forte» дослідним щурам 
позитивно вплинуло на кровотворну функцію червоного кіст-
кового мозку. Дослідним шляхом установлено стимулювальну 
дію кормової добавки і ця дія показала, що в крові зростає кіль-
кість еритроцитів та вміст гемоглобіну, також показники МСН 
та МСV. Отримані результати збігаються з результатами, які 
отримали інші дослідники (Griban & Pechenij, 2016; Dyachenko 
& Stepchenko, 2018). 

Відсутність суттєвих змін у стані показників білої крові у 
тварин, яким давали кормову домішку, свідчить, що біологічно 
активна речовина не має токсичного впливу на організм і це 
збігіється з даними, отриманими іншими авторами (Stepchenko 
et al., 2012). 

Використання кормової добавки «Animal Forte» суттєво 
вплинуло на стан метаболізму, зокрема, на показники, які за-
лежать від функціонального стану печінки. В результаті до-
сліджень установлено позитивний вплив кормової добавки на 
показники білкового обміну. В крові дослідних щурів підви-
щується вміст загального білка та альбумінів, зменшується 
рівень креатиніну та сечовини. 

Також у крові щурів усіх дослідних груп за впливу кормо-
вої домішки «Animal Forte» знижується рівень глюкози. Ці ре-
зультати можна пояснити підвищеною утилізацією глюкози як 
енергетичного та пластичного матеріалу багатокомпонентних 
структурних сполук клітин  в організмі щурів за застосування 
кормової добавки (Buchko, 2015).

Узагальнюючи матеріали наших досліджень та дані, отри-
мані іншими авторами, можна зробити висновки, що кормова 
добавка «Animal Forte» залежно від кількості має різноманіт-

Таблиця 2. Біохімічні показники крові щурів за впливу кормової добавки «Animal Forte» (М ± m, n = 8)

Показники
Дослідні групи тварин

контроль 1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та
Загальний білок, г/л   48,0 ± 0,70   55,5 ± 0,80 ⃰   55,6 ± 0,07 ⃰   51,2 ± 1,72   51,5 ± 1,84   50,6 ± 1,94
Альбуміни, г/л   27,4 ± 1,16   29,7 ± 0,11 ⃰   30,8 ± 0,39 ⃰   28,4 ± 0,86   28,5 ± 0,55   28,6 ± 0,93
Глобуліни, г/л   20,6 ± 0,62   23,7 ± 0,37   22,0 ± 0,28   21,8 ± 0,88   22,0 ± 0,35   19,8 ± 0,61
Сечова кислота, мкмоль/л 159,2 ± 3,74 159,0 ± 2,93 157,0 ± 2,45 159,3 ± 2,50 155,5 ± 2,41 150,8 ± 2,6
Сечовина, ммоль/л     5,3 ± 0,21     5,0 ± 0,10     5,0 ± 0,29     5,0 ± 0,20     4,8 ± 0,52 ⃰     4,7 ± 0,34 ⃰
Креатинін, мкмоль/л   59,0 ± 1,20   44,0 ± 1,35   53,8 ± 1,27   44,6 ± 1,56   40,5 ± 1,84**   58,2 ± 1,86
АСТ, Од/л 141,4 ± 2,24 138,5 ± 2,87 140,2 ± 3,14 138,0 ±  4,52 139,2 ± 2,69 141,2 ± 3,91
АЛТ, Од/л   60,0 ± 7,66   60,5 ± 5,95   54,4 ± 7,35   55,2 ± 7,78   59,0 ± 4,56   58,4 ± 7,38
Глюкоза, моль/л     5,4 ± 0,11     5,1 ± 0,1 ⃰     5,1 ± 0,29 ⃰     5,2 ± 0,12     5,3 ± 0,32     5,2 ± 0,44
Примітка: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, порівняно з контрлем.
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ний вплив на окремі ланки метаболічних процесів в організмі 
лабораторних щурів. Тобто кормова добавка «Animal Forte», 
включаючись у метаболічні процеси в організмі тварини, за-
безпечує процеси активації адаптивних можливостей самого 
організму у кількостях 5 та 10 мг за діючою речовиною на один 
кілограм маси тіла за рахунок впливу на стан еритрону та біо-
синтетичні механізми. Механізми впливу більших кількостей 
кормової добавки в раціоні тварин на процеси функції нирок 
потребують більш детальних досліджень у подальшому.

Висновки

Дослідження впливу кормової добавки «Animal Forte» на 
морфофункціональні та біохімічні показники крові лаборатор-
них щурів у різних кількостях показали, що вона прискорює 
процеси метаболізму. 

Кормова добавка гумінової природи «Animal Forte»  в кіль-
кості 10 мг/кг активує кровотворну функцію, особливо процеси 
еритропоезу, а саме підвищується вміст гемоглобіну, кількість  
еритроцитів, еритроцитарний індекс МСV, середній вміст ге-
моглобіну в еріитроциті. Завдяки цьому поліпшуються тканин-
не дихання, окисно-відновні процеси.  

Застосування в кількості від 5 мг/кг живої ваги тварин по-
ляпшує роботу гепатоцитів печінки, підвищуючи білоксинтезу-
вальні властивості органа.

Відмічено позитивний вплив кормової добавки гумінової 
природи на функціональні властивості нирок, завдяки чом в 
крові щурів знижується вміст сечовини та креатиніну.
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